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הממצאים

?  מהי שחיקה ואיך היא מרגישה

ומתמשך  , בלתי נמנע, שחיקה היא תהליך טבעי•

ומשתנה  , שנלווה לעבודה בשיקום פסיכיאטרי

.כל העת בהתאם ללחצים משתנים

פגיעה  , שחיקה מתבטאת בעייפות גופנית ונפשית•
.בבריאות ובמשפחה, בחיים האישיים

אני חוזרת עם הדיירים האלה  ...,את עובדת עם אנשים מאוד קשים: "...רכזת דיור

...  אני יורדת עם הכלבה אז אני, אני חיה איתם בבוקר, אני חיה איתם בלילה. הביתה
..."זאת השחיקה שלי. עדיין עם הדיירים



"מדבקת"שחיקה 

שללשחיקהמוסיףהדבר,שחוקצוותאישכאשר

ובשל,אחריםעלשמוטלהעומסבשל,לצוותחבריו

.לכךשנלוויתהעכורההאווירה

המתאמתעלהשלכהלהיששליהמוטיבציה...":מדריכה
".ביחדכללבדרךעובדותאנחנוכיטיפול

אני לא  . ...אני מרגישה שזה קורה לי הלאה בשרשרת: "מנהלת

אבל מצליחה  , מצליחה להיות חולייה סופגת שלא מקבלת מענה
".אני מרגישה שזה עובר הלאה. לייצר מענה



.

אנחנו מטפלים  . חשובנוראאנחנו עושים דבר נורא : "...רכזת דיור
...".  ומתוגמלים כאילו אנחנו מנקי רחובות...בחיים של אנשים

שחיקה נובעת מתנאי עבודה בפער בלתי 

אפשרי בין עבודה מאוד תובענית לבין  

תגמול נמוך

שהיחס בין הרווח לדרישה הוא לא מותאם אז זה  ...ברגע...: "לקוחה

ולזה שהעובד יעזוב את  ... אחד הגורמים העיקריים לשחיקה

..."או לא יהיה יעיל. העבודה

אבל תשלמו  ...'זה עבודת קודש'זה נורא קל להגיד : "...רכזת חונכות
"לנו על זה



,  "נותן תחושה של חוסר כבוד", "מבזה"התגמול 

"לא פרופורציונאלי" "לא הוגן"

בעיית התגמול קיימת בכל התפקידים והדרגים•

משתמשים בי עד  . ...יש פה איזה חוסר הלימה"...: רכז דיור

ולא  . מתכלה ובא מישהו אחר ומחליף אותי...שאני

מתייחסים אליי כמישהו שרוצים לגדל אותו וליהנות ממה 

...".שיש לו להציע לאורך זמן



תחלופת עובדים

:בעיניים של לקוחות

תחלופת עובדים היא מציאות מוכרת שפוגעת  

:בשיקום וטיפול

מתאמות טיפול  4ניתנו דוגמאות של החלפת 
.  שנים בדיור מוגן6-מתאמות ב10ואף , בשנתיים

קשה לי להאמין שמישהו לא  . זה מציאות שכולנו מכירים: "לקוח
."נתקל בזה



התחלופה פוגעת בתהליכי : לקוחות

שיקום וטיפול

עיסוק בלתי פוסק בבניית קשר•

הלקוח צריך ללמד את העבודה•

נפגעים תהליכי טיפול שדורשים את תמיכת הצוות השיקומי•

הפסקת שימוש בשירותים•

לדעת  : הלקוח צריך מיומנות כדי להצליח לצרוך שירותי שיקום לאורך זמן•

לרובם חסרים ידע  . לבחור שירות מתאים ולדעת ללמד את התפקיד

.ומשאבים

עד שהיא  ...עד שאני יוצרת קשר...הדבר היחיד שאני עובדת עליו זה בניית קשר"...

אין מה לדבר על  , אז כבר באמת אין מה לדבר על מטרות. היא עוזבת, מכירה אותי
."שיקום

."אמרתי שאני מסיים ביחד עם העובד הסוציאלי שעובר הלאה. פשוט ויתרתי: "...לקוח

את  ...אנחנו חבורה אולי של אנשים שהם קצת יותר מודעים למה שיש ואיך למצות"
."אבל זה לא המצב באופן כללי, המקסימום מהשירותים האלה



שחיקה מובילה  : תחלופה בעיניים של עובדים
לתחלופה שמובילה לשחיקה

בכל  , ומתסכל בכל הארגונים, מכביד, תחלופה וחוסר עובדים הם מצב קבוע•

.הדרגים

ואז אנשים  , כמו חדר מיון";"תחנת רכבת"; "תחנת מעבר"חוויית עבודה ב•

;..."מקבלים המלצה טובה ומתקדמים הלאה

.קשה לחוות עזיבה של דמות משמעותית;תחלופה מעכירה את האווירה•

גרוע יותר מלחפש עובדים זה : "התחלופה מחייבת עבודת גיוס מתמדת•

".כשאין עובדים

.משבשת תהליכי למידה והתמקצעות בצוות•

בסך  . אבל לא הרבה מעבר לזה, חברה, הלקוח שלי יכול לעבור עמותה"...:מנהל

...".הכל הוא יימצא את אותה גברת בשינוי אדרת במקומות אחרים

ובאמת אם היה איזה , כשאתה מגייס עובדים...החוויה הזאת: "רכזת חונכות

אני כורתת לו את יד  , סעיף שהייתי יכולה להכניס שאם הוא לא מסיים שנה
."ימין או משהו



"תפקיד בלתי אפשרי"

לעבוד מול הרבה גורמים ולהישאר לבד: בדידות•

ריבוי דרישות ושינויים אדמיניסטרטיביים•

"(24/7זמינות )"ציפייה לזמינות גבוהה •

"חוויית עבודה משוגעת"•

אין מספיק זמן•

קשה לתת מענה לצרכי משפחות ומקרים מורכבים•

תנאי המכרז של משרד הבריאות מאפשרים את  •
;העומס הבלתי אפשרי בהגדרות תקינה ומכסות
עובדים נאלצים לחרוג מההגדרות כדי להיענות  

.לצרכים



:דוגמאות

ועוד  ...להכין עוד טבלה ועוד סיכום...חדשות לבקרים: "...מנהלת

באיזשהו  לג׳נגלמנסה ...אתה. טורף את הקלפים...שכל הזמן...משהו

עמוס עם עודף משימות ואז פתאום אתה מקבל עוד ...סדר יום מאוד

מעייף  ...מאוד...משהו נורא משתנה שזה. ועוד דרישה, דרישה
...".ושוחק

יש לו שעה , מתוגבר...לאדם עם רמת ליווי: "...מתאם טיפול בדיור

ולכל . מתוכם שעה אמורה להיות הפגישה, תיאום טיפול בשבוע...וחצי

לתייק  , לתעד, בני משפחה, לדבר עם אנשי מקצוע אחרים...היתר

בישיבות צוות ולהדריך ...ולהשתתף בימי עיון ולהשתתף, דוחות...ולכתוב

לכל הדברים  , מדריכים ולקבל הדרכה בעצמי ולהיפגש עם המנהלת שלי
" האלה אין הקצבת זמן בכלל



חסרים משאבי הדרכה וכלים מקצועיים

,  חוסר כלים ומידע, חוסר הדרכה: מקצועי-לצוות פרא•
.וחוסר תמיכה רגשית

.שעות הדרכה לא מתוגמלות במלואן•

מנהל ישיר-בעייתיות של מדריך•

הנחיה להימנע מחשיפה  : מדריכה עם ידע מניסיון•
מגבירה שחיקה

על הדרכה" להילחם"לפעמים צריכים :אנשי מקצוע•

"לא על הדרך. הדרכה שנותנים לה כבוד"חסרה •

חסר תמריץ להתמקצעות ואופק לקידום•



עבודה עם  : התמודדות עם מצבי קיצון
אוכלוסיות מאתגרות תחת הנחיות עמומות

וודאות-ומעוררים פחד ואי, מצבי קיצון וסיכון הם חלק משגרת עבודה•

מצבים מורכבים וכניסת אוכלוסיות חדשות מעוררים חרדה ללקוחות ודאגה  •
לעובדים

בהירות ההנחיות-התמודדות עם דילמות מורכבות לצד אי•

חסרים כלים להתמודד עם הערכת סיכון וניהול סיכונים•

עובדים נתקלים בחוסר מענה ושיתוף פעולה מגורמים אחרים במערכת •
בריאות הנפש

חונכת  . הבחורה שוכבת מחוסרת הכרה: "... רכזת חונכות

להזעיק  ? לנסוע לשם, כאילו להיכנס לאוטו? מה? מה-...בדלת

הכל נהלים מאוד  ...?מה הם מצפים שאני אעשה...?אמבולנס

אתה צריך  , אתה לבד...מאוד ברורים לכאורה אבל ברגע האמת
".להחליט עם עצמך



:דוגמאות

,  אני פעם כתבתי דו״ח אירוע חריג למרפאה: "מנהלת דיור

המנהל מרפאה . לפסיכיאטר ורשמתי עליו דחוף ושלחתי בפקס

אז  ? רוצה לקפוץ, הוא עומד על המרפסת, התקשר אלי ואמר לי

אני  , הוא אמר... הוא עדיין לא עומד אבל, אמרתי לו. לא דחוף...זה

מבקש ממך לא לכתוב דחוף אלא אם כן מישהו עומד על הסף של  
".המרפסת ורוצה לקפוץ

איך אני כרכזת חונכות הפכתי להיות הגורם  : "רכזת חונכות

רכזת סל  ...הוא לא זמין...כשיש לו מתאם מדיאלוג, המרכזי המטפל

ואני הרכזת חונכות צריכה  ..., פסיכיאטר לא זמין. שיקום לא זמינה
."עכשיו לשבור את הראש בערב



פגיעה בקשר השיקומי ובמעמד הלקוח

"נתקעים"תהליכי שיקום : לקוחות ועובדים

שנים  6-ב. ...השיקום שלי נתקע לצערי. המחיר מאוד פשוט: "לקוחה

מבחינת עבודה על היעדים ועל המטרות שלי לא עשיתי שום  , האחרונות
."דבר

ואין לך , והקליטה, אתה מגלה עם כל התחלופה ועם כל השינויים: "... מנהל

חמש , ארבע, שלוש, אתה מגלה מתמודד שיושב לך ביחידה שנתיים. עובד

."שנים ולא מתקדם איתו תהליך שיקומי כי כל פעם מתחלף לו איזה מישהו

הרבה פעמים , הרבה דברים שצריך לעשות...ו...בעקבות חוסר זמן: "...מדריך

שזה בעצם התפקיד , עושים את הדברים בשבילם במקום להדריך אותם

". ללמד אותם איך עושים את זה...שלנו



פגיעה בקשר השיקומי

:ירידה במסוגלות ובמוטיבציה לקשר•

:ציניות וריחוק•

:ויתור או עיכוב ביצוע משימות•

נותן לו את , מקשיב לו, יושב עם בן אדם...הייתי...אם לא הייתי יותר מדי שחוק אז: "...מדריך

בשלב מסוים פשוט אתה אומר לעצמך כבר  ...אז. עם תשוקה...לבהתשומתאת כל , כל כולי

אבל , זאת אומרת אם כתוב לי בהוראת משמרת לשבת איתו אז אני אשב איתו. אין לי כוח
".שם...אני לא באמת

אני נהייתי . הקו האדום שלי הגיע, אני, זה קהות, השלכות של הדבר הזה: "...מנהלת דיור

ביד שנייה עם הטלפון  , בשעה בשמונה בערב אני עם יד אחת עם התינוקת והבקבוק, קהה

של מישהי שאומרת לי שהיא מצאה את המישהי שמלווה אותה מחוסרת הכרה אחרי שהיא  

וזה זעזע , הייתה התשובה שלי...זה?' עוד פעם'... בלעה הרבה כדורים פעם שלישית השבוע

לאירועי קיצון  ...,לאסונות...קהה...זמני אבל אתה פשוט נהיה-פיצול בו...,עמוקות...אותי

..."לזעזע אותך...,שאמורים להפעיל אותך

מתוך עומס חושבת שאפשר לוותר  ...אני מתחילה לעגל פינות בדברים שאני"...:רכזת דיור

..."בכל המטלות...כי אני כל הזמן עסוקה...זה כבר פוגע מקצועית...עליהם



:אסטרטגיות להתמודדות
ניהול אקטיבי ורציף של גבולות וזמן

המהווה חלק משגרת  , ניהול הגבולות הוא פעולה נלמדת•

"לשמור על שפיות"לעמוד על המשמר כדי : העבודה

.  לכו לבית חולים: "לעזור ללקוחות למצוא מענים מחוץ לצוות•

".ן"יש ער";"תיכנסו לקבוצת תמיכה באינטרנט

גם מול מנהלים ואנשי משרד  : להציב גבולות בכל החזיתות•

".כולם באים מאתנו בדרישות": הבריאות

גם אני יכולה באיזשהו  . ...אני למדתי עם השנים פשוט לשמור על עצמי"...
."שלב להפסיק לשמור על עצמי בטעות

בשעה שמונה  . מי שלא כיבד את הזמן זה המנהלת והצוות: "...רכז דיור

".  התחיל יום עבודה שני

איך אתם מצפים שאנחנו נשרוד  , תוסיפו לנו עוד דברים לבקרה: "מנהל
"?את הדבר הזה



הגבלת הזמינות לעתים  : בעיניים של לקוחות

נחווית כפגיעה במחויבות כלפי הלקוח

,  לצד הבנה שהגבלת הזמינות מהווה אמצעי להתמודדות עם שחיקה

הגבלת הזמינות לעתים מבטאת  . היא גובה מחיר בקשר השיקומי

.מדיניות מוכתבת ולעתים נתונה לשיקול העובד

מהאדם  , מקבל השירות אינו מקבל מענה בזמן שבו הוא זקוק לכך•
.שלדעתו מהווה כתובת ראשונית עבורו

ללא יידוע  , הגדרת גבולות הזמינות נעשית לעתים באופן חד צדדי•

.הלקוח

וכך מחויבות הצוות נשארת  , כללי הזמינות אינם ברורים ואינם אחידים•

.עמומה

אתה לא יכול להחזיק מתמודד ולא להגיד לו שלא ...בוא תגיד לי מה התנאים"

".יענו לו להודעות

גם אם ...כמה אין הגדרות ברורות. זה כמה זה לא ברור... בעיני הנקודה: "לקוחה

זאת החוויה  ...מה ההגדרות שלהם...תלכי לשירות ספציפי ותשאלי אותם

".העיקרית שלי בתור מקבלת שירות



"אנחנו לא עושים טיפול"

לעתים מהווה תירוץ להגבלת " טיפול"שיקום ל"הבחנה בין •

כאשר הסיבה  , ההיענות לטיפול במצבים מורכבים

:היא עומס וחוסר כלים והדרכההאמיתית

לעתים לקוחות חווים זאת כהסרת אחריות מצד עובדים  •

אף שיש להם השלכות  , "טיפוליים"כלפי היבטים שמוגדרים 

.  בחיי היומיום ורלוונטיות לשיקום

זה לא נוגע בשום , אנחנו לא עושים טיפול, שזה רק שיקום...שמגדירים...שירותים: "לקוח
..."דבר בנפש שלך

."תפנה לבית חולים: "לקוחה



צרכים -לקוחות מצפים לזמינות תואמת
אינדיבידואליים ומוסכמת

הציפייה שהזמינות של העובדת תוגדר במסגרת חוזה  •
:על בסיס אמון הדדי, אינדיבידואלי עם הלקוח

יש מתמודדים  ...אבל, יש מתמודדים שמציפים, אני יודעת: "...לקוחה

אני יודעת שכשאני שולחת כבר הודעה  , אני מכירה את עצמי. שלא

שיש משהו  ... שבאמת יש סיבה...למתאמת טיפול שלי זה אומר
".רציני

הוא צריך  . אפשר לבנות חוזה ספציפי לבן אדם הזה: "...לקוחה

אבל במשהו מסוים הוא לא  , שיהיו איתו כן גמישים במשהו מסוים
...".צריך



מעגלים של שחיקה
:חוויות של לקוחות

תהליכי שיקום נתקעים•

מפגש עם שיח לא מקצועי•

כיבוד מועדי פגישות-אי•

צרכים ארגוניים באים על  •

חשבון הלקוח

הכרות לא מעמיקה מובילה  •

לתגובות מאכזבות מהצוות

המערכת לא מעריכה את  •

חשיבות הקשר השיקומי

פגיעה ארוכת טווח באמון  •

הלקוח

:חוויות של עובדים ומנהלים

:מבחינה רגשית

העומס גורם לפגיעה ביכולת הכלה  •

ומוטיבציה

תחושת חוסר מסוגלות כשלא •

מצליחים לעזור

ציניות והתרחקות רגשית•

מחיר מצפוני•

:התנהגותית

לוותר או לשכוח  , "עיגול פינות"•

עיכוב טיפול בצרכי הלקוח, משימות

קשה להתפנות למשפחות•

משימות ניהוליות על חשבון תוכן  •

מקצועי



השלכות השחיקה ברמה המערכתית

:  שביעות רצון וביקורת של לקוחות-שחיקה מובילה לחוסר סבלנות כלפי אי•

אנחנו צריכים לדעת שיש לנו למי לפנות כשדברים לא עובדים  : "...לקוח

".זה מצב שאי אפשר לדבר עליו...כמו שצריך

ארגונית  -בין, ארגונית-תוך)שחיקה מצמצמת קבלת החלטות משותפת •

"הנחתות"כולם חווים –( ובקשר עם הלקוח

שחיקה מובילה לבניית שירותים לא גמישים שדורשים מהלקוח מאמץ  •

להתאים את עצמו

אתה אף פעם לא : "עמימות של הגדרות ואמות מידה תורמת לשחיקה•

או על פי מה נקבע אם  , יודע אם אתה עושה בסדר או לא עושה בסדר

מדדי ;גורמי בקרה;יש ציפיות שונות מרכזת סל שיקום..". ]אתה בסדר

[.תוצאה

.הלימה בין סוג השירות למשימות הנדרשות-מחסור בעובדים מוביל לאי•



המערכת מקבלת את  : שחיקה כהנחת עבודה

השחיקה ומשתפת פעולה עם המצב

ההשלמה עם  ...הקלות שבה זה נהפך להיות הסטנדרט"•
אנחנו  ..."" משלים עם מצבו העגום...שוק השיקום...המצב

".כמו האנשים שאנחנו מלווים[ו], שקופים כמו העובדים

המנהלים  [ עם...]שיח-דו...אפשר לנהל איזשהו: "...מנהלת•
אבל  ...שאכפת להם ממני, רוצים לשמור עלי...הישירים שלי ש

זה  ...יחד עם זה יש את האמירה של אין מה לעשות
רדי  ...אין לי שום מרחב לשיקול דעת, במילים אחרות...המכרז

".בקיצור. ממני

עולם השיקום משתנה והדרישות של משרד  : "...מנהלת•
משתנות אבל ההיקף משרות והתפקידים נשארים  ...הבריאות 

שאנחנו איכשהו נצליח  , שהציפייה היא, בדיוק אותו דבר
."להתמודד



?מה יכול לעזור למנוע שחיקה

"שחיקה-יחסי אהבה":סיפוק מול שחיקה•

עניין והנאה  : השחיקה נשקלת כנגד אהבה לתפקיד

.  בעבודה מסייעים להתמודד עם השחיקה שכרוכה בו
:סיפוק בעבודה מסייע להפחית שחיקה

...  סיפוק הזאת בעבודה והכיףההרגשתלפעמים יש את : "מדריך בהוסטל

כשאתה מצליח אפילו לבן אדם לעזור במשהו והוא אומר לך משהו כמו 

כשאתה עוזר למישהו  ...מחבר, ממש מקשר...אז יש משהו" הצלת אותי"

אם אתה  . ...אחר זה תמיד איכשהו מבחינה של קארמה זה בסוף בא אליך

עוזר למספיק אנשים להגשים את החלומות שלהם אז גם החלומות שלך  
".יתגשמו



אקלים ארגוני חיובי הוא גורם משמעותי  

בהפחתת שחיקה

שייכות בעלת  , ביטוי אישי, חופש פעולה, אוירה טובה
והזדהות עם ערכי התפקיד והארגון, משמעות

שבאמת לארגון שאתה  ...שאתה יודע שאתה עושה משהו משמעותי: "לקוח

אני חושב שזה הרבה  . מהגשמת החזון הזאת...חלק ממנו יש חזון ואתה חלק

...".זה הרבה יותר מתגמל, יותר קל

אני  'והמקום ל... יש לי המון דרגות חופש...יחד עם כל העומס: "...מנהלת דיור

ולי יש המון מקום לביטוי  ... זאת עמותה חברתית...שלי' מאמין
".ועם גב נורא גדול להניע, במקום נורא נוח ומאפשר...אני...עצמי



?מה עוד יכול לעזור

הדרכה והעשרה מקצועית•

פורמאלית-תמיכת עמיתים לא•

גיוון בתפקיד. יוזמה לקחת חלק בפעילות לא שגרתית•

הבהרת נהלים והנחיות, הכשרות  בניהול זמן וגבולות•

מאמץ לחלוק אחריות•

גמישות בימי חופש•

רוטציה יכול להפחית שחיקת מנהלים/ניהול בשותפות•



?מה עוד

שיטות עבודה חדשות ושיתופיות  : חידוש וחדשנות•

יכולות להפחית שחיקה

במקום על )תגמול לעובדים על הישגים שיקומיים •
(מילוי מכסת לקוחות

עבודה יותר  –caseload-מענה תקציבי וצמצום ה•

מרווחת יכולה למנוע שחיקה

עבודה מאורגנת: ולבסוף•



התארגנות עובדים עשויה להפחית שחיקה

"ועד עובדים זה זכות בסיסית"

ויש סיכון בהתארגנות–אין ייצוג בוועד עובדים : במציאות•

נכונות להתארגנות דורשת מחויבות ואומץ•

קשר חיובי עם ממונים במקום התארגנות•

קשר חיובי בארגון אינו מספיק כדי להפחית את חוויית  , לרוב•

:וכדי להעניק זכויות נאותות לכלל העובדים בארגון, השחיקה

אם זה . אני חושבת שכן הצלחתי להשפיע גם על המדיניות: "מנהלת דיור

גם עם  ...תנאי שכר של עובדים ובהחלט לעשות תהליכים אצלנו
...".חושבת שכן קיבלתי מענים...אני...מדריכים

להדרכת מדריכי  ...אז קיבלתי תגבור...,שומעים את הקול שלי: "...מנהלת

היה לו  . אם פיטרת מישהו שאת חשבת שנכון לפטר אותו... אבל...השיקום

המנהלת שלי לא  , ולהגיד...את הזכות לפנות, לאדם עצמו...?למי לפנות
".?צודקת



מאפיינים ייחודיים של עבודה בשיקום  

עבודה בתנועה במרחב הקהילתי•

אוכלוסייה עם בעיות מורכבות•

עבודה משרדית ללא משרד•

עבודה בפיזור גיאוגרפי דורשת יותר זמן ומאמץ  •

חשיפה למצבים בעייתיים והטרדות במרחב  •
הציבורי

מתח בין שיקולים  : מאפיינים של שירותים מופרטים•
שיקומיים לבין שיקולים כלכליים  

מאורגנת-עבודה לא•


